
 التخصص
الوحدات المطلوب  المؤهالت

 دكتوراه  ماجستير  التعيين بها

 اشعة تشخيصية اشعة تشخيصية اشعة تشخيصية 
 -الكبد  -المطرية 

 االسماعيلية 

 االسماعيلية اشعة عالجية اشعة عالجية  اشعة عالجية

 المطرية   طب اطفال طب اطفال اطفال

 المطرية امراض صدرية امراض صدرية امراض صدرية

امراض متوطنة 
 )مناطق حارة(

 الكبد طب مناطق حارة  طب مناطق حارة

واذن انف 
 وحنجرة

انف واذن 

 وحنجرة
 المطرية انف واذن وحنجرة

باثولوجي 
 اكلينكي

 باثولوجي اكلينكي باثولوجي اكلينكي

 -بنها  -الساحل 
 -االسماعيلية 

 التغذية -السكر 

 االسماعيلية باثولوجى  باثولوجى  باثولوجى انسجة

 باطنة عامة باطنة عامة  باطنة عامة 
احمد  -المطرية 
 الكبد -ماهر 

 تخدير تخدير  تخدير

 -بنها  -المطرية 
 الكبد -االسماعيلية 

 القلب -

تغذية وعلوم 
 اطعمة 

 اقتصاد منزلى 

اقتصاد منزلى 

"تخصص تغذية 

 وعلوم اطعمة" 

 -التغذية  -المحلة 
 السكر

 جراحة  جراحة اورام

جراحة اورام او 

جراحة عامة مع 

خبرة سابقة فى 

 جراحة االورام

 االسماعيلية

جراحة اوعية 
 دموية

 جراحة  

جراحة عامة  مع 

خبرة سابقة فى 

جراحة االوعية 

 الدموية

 دمنهور

جراحة تجميل 
 وحروق

 جراحة  

جراحة تجميل 

وحروق او جراحة 

عامة  مع خبرة 

احمد  -المطرية 
 ماهر   



سابقة فى جراحة 

 التجميل والحروق

 جراحة عامة جراحة عامة جراحة عامة
شبين الكوم  -بنها 

 الكبد -

 جراحة عظام جراحة عظام جراحة عظام

احمد  -الساحل 
 -بنها  -ماهر 

 التأهيل الحركى

جراحة قلب 
 وصدر

جراحة عامة او 

جراحة قلب 

 وصدر

 دمنهور -المطرية  جراحة قلب وصدر

جراحة مخ 
 واعصاب 

جراحة عامة او 

جراحة مخ 

 واعصاب

جراحة مخ 

 واعصاب

شبين  -المطرية 
 دمنهور -الكوم 

جراحة مسالك 
 بولية

جراحة مسالك 

 بولية

جراحة مسالك 

 بولية
 الكلى

 المطرية جلدية وتناسلية جلدية وتناسلية جلدية وتناسلية

 رعاية مركزة 
تخدير ورعاية 

 مركزة

تخدير ورعاية 

 مركزة
 االسماعيلية

 روماتيزم وتأهيل روماتيزم وتأهيل روماتيزم وتاهيل
التأهيل  -بنها 

 الحركى

 المطرية سمعيات سمعيات سمعيات

طب الحاالت 
 الحرجة

طب الحاالت 

 الحرجة

طب الحاالت 

 الحرجة

احمد  -الساحل 
 الكلى -بنها  -ماهر 

طب و جراحة 
 العين 

طب و جراحة 

 العين
 طب و جراحة العين

سوهاج  -المطرية 
 الرمد -

 االسماعيلية عالج االورام عالج االورام عالج االورام

 عالج الطبيعى  عالج الطبيعى  عالج الطبيعى 
التأهيل  -الساحل 
 القلب -الحركى 

الغدد الصماء 
 والسكر

الغدد الصماء 

 والسكر

الغدد الصماء 

 والسكر
 التغذية

قلب واوعية 
 دموية

قلب واوعية 

 دموية
 قلب واوعية دموية

 -احمد ماهر 
 المطرية -الساحل 



كيمياء حيوية 
 طبية

كيمياء حيوية 

 طبية
 الساحل كيمياء حيوية طبية

 نساء وتوليد نساء وتوليد نساء وتوليد

 -بنها  -المطرية 
 -شبين الكوم 

 دمنهور
 


